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Pràctica 9
Reconstruir la següent imatge.

Mètode.
En aquesta pràctica, coneixerem les eines bàsiques que es fa servir habitualment en la
restauració d’imatges, especialment quan aquestes presenten ratllades, taques, esquerdes...
L’eina TAMPÓ no ens pinta amb un to com fa el pinzell, sinó que pinta amb àrees de píxels
continguts. Aquesta eina funciona marcant la selecció que volem copiar mitjançant ALT+CLIC,
deixem anar i amb el ratolí anem pintant i reconstruint la imatge.

En aquesta eina hi trobarem bàsicament dues opcions:
- Tampó d’alineació activat, on el cursor mantindrà l’alineació fins el pròxim clic.
- Tampó d’alineació desactivat, on la relació entre els cursors no es manté paral·lela.
Mantenint l’eina de tampó premuda a la barra d’eines, apareix el tampó de motiu, el qual, sí,
definim una àrea rectangular i anem a EDICIÓ / DEFINIR MOTIVO en pintar amb el mateix
sistema que el tampó normal, obtindrem un efecte mosaic (efecte que es fa servir pels fons de
les pàgines web).
Al clicar sobre l’eina clonar apareix automàticament la barra d’opcions des d’on podem
controlar la mida del pinzell, l'opacitat i altres.
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De pinzells en podem trobar de dos tipus els durs i els suaus. Per escollir el pinzell farem un
clic sobre el que tingui la mida més adequada per la feina a realitzar, però hem d’agafar un
pinzell dur, perquè els pinzells suaus no deixaran la seva àrea definida com poden fer els durs.
Un cop escollit el pinzell també haurem de controlar la duresa. Això ho farem des del
CONMUTAR PALETAS PINCELES.

I d’aquí a FORMA DE LA PUNTA DE PINCEL. I treballarem amb una duresa entre el 20% i el
30%.

1. Ampliem la imatge amb CTRL+ fins a una mida adequada, agafem un pinzell dur que
s’adapti a la zona on vulguem començar a retocar amb una duresa d’un 24%, ja que és una
cara.
Dit això, podem començar a retocar les parts més uniformes de la imatge, en aquest cas, les
zones de la cara on no hi ha cap punt conflictiu com poden ser els ulls, la boca, el nas o les
orelles.
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Cada imatge haurà de ser estudiada de forma diferent, però el més habitual, és agafar les
zones bones de la imatge i utilitzar-les per a les que estan defectuoses; per exemple,
aquí observem que hi ha una part del llavi que està en bones condicions, i partint de la base
que els llavis són força simètrics podem:
2. Fer una còpia de la part del llavi que està en bon estat, és a dir, amb l’eina SELECCIÓ fem
un quadrat al voltant del llavi CTRL+C per copiar i CTRL+V per enganxar. Ara activem la
caixa CAPAS amb F7, ens col·loquem a la CAPA 1, fem CTRL+CLIC SOBRE LA MINIATURA
DE LA CAPA 1, (això ens marcarà la selecció de la imatge copiada). Ara anirem a EDICIÓN /
TRANSFORMAR /VOLTEAR HORIZONTAL.

3. Un cop fet això amb l’eina MOVER arrosseguem la part del llavi cap al cantó espatllat.
4. Amb la selecció encara activa anem a EDICIÓN / TRANSFORMAR / DISTORSIONAR, i
allarguem el llavi amb la inclinació adequada.
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5. Ara hem d’arreglar el quadrat que hi ha al voltant dels llavis, i ho farem amb l’eina
ESBORRAR i amb un pinzell suau d’un 13%.
6. Ara fem els mateixos passos per arreglar el nas.

7. Per acabar el nostre treball hem d’acabar de treure les rascades, tasques que encara resten
a la cara i això ho farem amb l’eina PINCEL CORRECTOR.
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8. I acoblem la imatge des de la caixa de CAPAS, botó - fletxa de la dreta, ACOPLAR
IMAGEN.
9. També podem donar una mica més de llum als ulls passant-hi suaument el pinzell amb
l’eina SOBREEXPONER.
10. Redimensionarem la imatge eliminant la part que no ens interessa (per exemple el marge
blanc del voltant) amb l’eina de tall. Seleccionem la part que volem conservar amb l’eina
RECORTAR i per confirmar el tall fent INTRO.
11. Ara passarem la imatge a B&N, des de la caixa de CAPAS aixequem una capa d’ajust amb
TONO / SATURACIÓN. I la saturació la posem a –100.

12. Ara aixecarem una altra capa d’ajust, en aquest cas de NIVELES. Només ajustarem pels
costats fins a trobar la informació i el programa automàticament pentinarà l’escala de grisos
per ajustar les nostres modificacions.

13. Per acabar hi tornarem a posar el marc. Des de IMAGEN / TAMAÑO DE LIENZO. Afegim
1 cm. per banda.
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14. Guardem la imatge amb format PSD amb totes les capes per si les volem modificar, i una
còpia un cop acoblada la imatge i amb el format que vulguem per si ho volem imprimir.
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